
Extras din regulamentul intern 
Phoenicia Holiday Resort

Ziua hotelieră începe la ora 16.00 (ora de la care camera poate fi ocupată/check-in). Ziua hotelieră 
se termină la ora 12.00 (ora până la care trebuie eliberată camera/check-out). Solicitările de Early 
Check-In și Late Check-Out se onorează în limita disponibilității, contra unei taxe de 75 euro. 
Accesul la serviciile hotelului este permis doar oaspeților cazați. Vor beneficia de serviciile oferite 
doar persoanele declarate.

Umbrelele și șezlongurile sunt în limita locurilor disponibile iar alocarea acestora se face în ordinea 
sosirii la piscină/plajă. Șezlongurile sunt gratuite și nu se rezervă. Prosoapele, hainele sau alte 
obiecte lăsate drept rezervare vor fi ridicate de pe șezlonguri.

Prosoapele pentru plajă/piscine se ridică în schimbul cupoanelor primite la recepție, în momentul 
cazării. La eliberarea camerei, se returnează la recepție cupoanele pentru prosoape. Nereturnarea 
cupoanelor reprezintă pagubă și se taxează ca atare (100 lei /cupon).

Cazarea se va face pe baza unui act de identitate (inclusiv pentru copii) și a completării fișei de 
turist la recepție. Alocarea camerelor se face în funcție de disponibilitatea hotelului din ziua 
check-in-ului. Din acest motiv nu putem garanta un anumit etaj, camere alăturate sau situate într-
un anumit sector al resort-ului. Solicitările de acest gen sunt considerate preferințe ale turiștilor pe 
care încercăm să le satisfacem în limita disponibilităților, fiind exclusă însă garantarea.

Hotelul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube produse autovehiculelor sau a 
bunurilor aflate în interiorul acestora pe perioada staționării în parcare. Hotelul nu își asumă 
răspunderea nici pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incinta hotelului, însă 
oferă suport turiștilor în vederea soluționării situației.
Parcarea autovehiculelor clienților este gratuită, posibilă în limita locurilor disponibile. Hotelul nu 
rezervă locuri de parcare și nici nu percepe taxă.

ESTE OBLIGATORIE PURTAREA BRĂȚĂRILOR PRIMITE LA CHECK-IN PENTRU A BENEFICIA DE 
SERVICIILE COMANDATE. 
ÎN PERIOADELE 20.05 - 15.06 SI 01.09 - 11.09 NU GARANTĂM DISPONIBILITATEA TUTUROR 
SERVICIILOR INCLUSE.
HOTELUL NU ACCEPTĂ CAZAREA CU ANIMALE DE COMPANIE.
HOTELUL ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A REFUZA CAZAREA PERSOANELOR ÎN STARE DE 
EBRIETATE, NEPOLITICOASE SAU TURBULENTE, CARE PRIN ATITUDINEA LOR ADUC PREJUDICII 
IMAGINII HOTELULUI SAU DERANJEAZĂ ALȚI OASPEȚI.


